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THECLA FERKET
MARIA VAN SCHOONHOVEN
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PLAATS
Agrarisch Bedrijven Centrum
De Drieslag 30, Dronten

DATUM EXPOSITIE

2 maart tot 7 mei 2010
Opening: zondag 7 maart om 15.00 uur
door Evert Rienks



De kunstenaars:

Thecla Ferket, schilderijen

Maria van Schoonhoven, bronzen

beelden

Jannie van der Wel, keramiek

Plaats

Agrarisch Bedrijven Centrum

De Drieslag 30

Dronten (bij de CAH)

Openingstijden

maandag t/m vrijdag

van 9.00 - 17.00 uur

Voor een bezoek ’s avonds

of in het weekend kunt u

een afspraak maken via

telefoonnummers:

0321-313661

0321-315276

Datum expositie

2 maart tot 7 mei 2010

Opening

Zondag 7 maart om 15.00 uur

door Evert Rienks, agrariër

Thecla Ferket

Een ontmoeting met het werk van Thecla

Ferket is inspirerend en verwarmend.

Na enkele jaren met pastelkrijt te hebben

gewerkt heeft zij zich toegelegd op wer-

ken met acryl op linnen doek en is op dat

vlak autodidact. Thecla werkt emotief en

intuïtief waarbij de kleuren bewust wor-

den gekozen en een inspiratiebron vor-

men voor het ontstaan van het schilderij.

Haar werk is abstract en straalt dynamiek

uit, beweeglijke kleurvlakken, waarvan de

contouren nooit precies duidelijk of dui-

dend worden. Dit zorgt voor spanning in

het schilderij waardoor het geheel meer-

voudig leesbaar wordt.

Het werk komt tot stand na een proces van

schikken en herschikken van vorm en kleur

totdat het doek het punt heeft bereikt

waarop Thecla denkt dat het in balans is.

Dit is een introvert proces waarbij zij sterk

let op haar eigen reactie op elke verf-

streek. Zo gaat zij door met het opbouwen

tot het schilderij als het ware uit het onder-

bewuste ontstaat.

De verf wordt in meerdere lagen opgezet ,

waarbij restmaterialen zoals zand, papier

en stof verwerkt worden om bijzondere

structuren te verkrijgen.

Harmonie en balans in kleur en vorm vor-

men het uitgangspunt van het schilderij.

Al schilderend komt de inspiratie vanzelf,

gevoed door de kleuren en de materialen.

Het gebruik van veelal warme kleuren is

een blikvanger voor de toeschouwer.

De filosofie achter haar werk is de toe-

schouwer te verwonderen en plezier te

laten beleven aan het schilderij.

Kunst maken, kunst beleven zijn voor

Thecla een verrijking in het leven.

Zij heeft op diverse plaatsen geëxposeerd.

Op de website www.theclaferket.nl kunt u

haar werk bekijken.

Maria van Schoonhoven

Op latere leeftijd is Maria van Schoon-

hoven in aanraking gekomen met allerlei

vormen van kunst. Zij is autodidact. Door

textiele werkvormen te volgen op het

Marnix College in Ede en later aanvullende

cursussen, ontwikkelde zij haar creativiteit

verder. Ze werkt graag met natuurlijke

materialen, waaronder soms ook met lood.

Door bijzondere omstandigheden is zij met

was gaan werken, welke objecten daarna

in brons worden gegoten. Daar zijn emo-

ties in verwerkt, die zeker van invloed zijn

geweest in het tot stand komen van haar

objecten. Deze zijn zowel abstract als figu-

ratief. De natuur is nog steeds haar grote

inspiratie bron.

Een van haar geliefde objecten is de

CIRCLE OF LIFE. Dat bestaat uit een ronde

cirkel, welke een symbool is voor het leven.

Het verbeeld een begin én een einde.

Zij geeft inmiddels les aan een aantal cur-

sisten, die in de toekomst mee willen doen

met een volgende open Kunst route.

De Kunstroute in Veenendaal is áltijd in

october.

Haar motto is: Bezig zijn is een licht zien

branden, wanneer het er soms donker uit

ziet.

Zie voor meer informatie: www.mariavan-

schoonhoven.nl

Jannie van der Wel

Jannie van der Wel bouwt haar objecten

op uit plakken klei.

Architectuur en natuur uit haar omgeving,

maar ook uit andere landen vormen een

onuitputtelijke inspiratiebron.

Ze maakt gebouwen, boten, poorten en

vaasachtige objecten. De keramiek is raku

gestookt, wat een grote verscheidenheid

aan warme kleuren oplevert.

De grotere objecten en poorten zijn op

hoge temperatuur gebakken en daardoor

geschikt voor buiten.

Zie verder: www.jannievanderwel.nl


